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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 31-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Csontos József 
Szecskő Zsolt 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
   
Meghívottként megjelentek: 

Szecskő Tiborné, Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
Dávid Péter, körzeti megbízott 
Mészáros Mátyásné, bizottsági tag 
Gyenesné Fekete Ildikó, gazdálkodási előadó 
Jagadics Melinda, élelmezésvezető 

 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Nagy tisztelettel köszönti a jelen lévő képviselőket, majd megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 5 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel, ennek megfelelően:  
 
Napirendi javaslat: 

  I. napirend:  Útjavítással kapcsolatos árajánlatok elbírálása 
  Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 II. napirend: A térítési díjról szóló rendelet módosítása 
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
III. napirend: Indítványok, egyebek 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot a változtatással 5 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Ludányi Ferenc és Szecskő Zsolt személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Nagy Károly:  
A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretném bemutatni a jelenlévő Dávid Péter őrmester urat, 
aki jelenleg betölti a körzeti megbízotti posztot. Ha kérhetném, pár szóban beszélj magadról. 
 
Dávid Péter: 
A Gyöngyöstarjáni Hírmondóban is szerepelt, hogy 2014. március 1-jén szereltem föl, a gyöngyösi 
rendőrőrsön teljesítettem szolgálatot. A kapitány-vezető úr megbízásából látom el a körzeti 
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megbízotti feladatokat Gyöngyöstarjánban. 25 éves vagyok, a jövőben a községben szándékozom 
letelepedni.  
 
Jenei Károly:  
Előreláthatóan mennyi időt fogsz itthon tölteni? Az elődöd sajnos sokszor volt távol. 
 
Dávid Péter: 
Megszűnt a határon lévő fokozott ellenőrzés, ezért egyre sűrűbben leszek megtalálható.  
 
Nagy Károly:  
Köszönjük, fiatal, agilis munkaerő látja el a körzeti megbízotti feladatokat, munkádhoz sok sikert 
kívánunk. 
 

I. napirend Útjavítással kapcsolatos árajánlatok elbírálása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A helyszíni bejárás alatt tapasztaltak alapján állította össze az árajánlat kérésünket Bezzegh 
László. Erre három árajánlat érkezett, amit ki is osztottunk. A Nefelejcs utca teljes hosszában ki 
lenne alakítva két oldalt a padka, 10 cm mélységben kavicságy kialakítással. Ezenkívül van egy 
rövidebb szakasz, ahol elkeskenyedik az út, annak a résznek a széle útalapozással lenne megoldva, 
bár nem aszfaltozással, de amint tájékoztattak, erre már lehet bitumenezni. Ahogy elmondták, 
elfogadható technológiának tűnik. 
 
Csontos József:  
Én ott voltam, az ismertetettek alapján ez egy olyan útalap lenne, amelyre lehet aszfaltozni. Jó 
megoldásnak tűnik. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A beérkezett árajánlatokat cégszerű aláírással kértük beküldeni, azonban a Mátra-Út-Mag Kft 
részéről nem ebben a formában érkezett. A képviselő-testület eldöntheti, hogy érvényesnek 
fogadja-e el az ajánlatot! 
 
Jenei Károly:  
Mivel nem ez a legkedvezőbb árajánlat, akár el is fogadhatjuk érvényes ajánlatként.  
 
Csontos József:  
Mindig a legalacsonyabb árat ajánló céggel kötünk szerződést. A többiekről azonban nem tudunk 
semmit. Elképzelhető, hogy jobb kivitelben tudná nyújtani a szolgáltatást. 
 
Nagy Károly:  
További cégektől is kérhetünk be árajánlatot, amennyiben a nevük felmerül, azonban a 
költségvetésünk csak a legkedvezőbb árajánlat elfogadását teszi lehetővé. 
 
Ludányi Ferenc: 
Személy szerint meg vagyok elégedve az Andezit Kft munkájával.  
 
Jenei Károly:  
Úgy gondolom, ár-érték arányban elfogadható. Ebben az esetben is javaslom a legalacsonyabb ár, 
tehát az Andezit Kft. árajánlatának elfogadását.  
 
Nagy Károly:  
Van-e más kérdés vagy észrevétel? Amennyiben nincs és el tudjuk fogadni a legalacsonyabb 
árajánlatot, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„A Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és költségvetési szervei beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendjéről szóló 68/2017. (VIII. 8.) KT határozattal elfogadott szabályzat III. (1) 
pontja alapján a Képviselő-testület az alábbi döntést hozta: 
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Nefelejcs utca útpadka megerősítés és útszélesítés (2) tárgyú ajánlatkérésben a beszerzési eljárás 
eredményes. 
A legkedvezőbb ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlattal az ANDEZIT Mély- és Magasépítő 
Korlátolt Felelősségű Társaság (3200 Gyöngyös, Vasút út 5) tette. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ANDEZIT Kft.-vel a szerződés megkötésére. 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2018. (VII. 31.) 

KT határozata 
 

Nefelejcs utca útpadka megerősítés és útszélesítés árajánlatainak elbírálásáról 
 

A Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és költségvetési szervei beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendjéről szóló 68/2017. (VIII. 8.) KT határozattal elfogadott szabályzat III. (1) 
pontja alapján a Képviselő-testület az alábbi döntést hozta: 
Nefelejcs utca útpadka megerősítés és útszélesítés (2) tárgyú ajánlatkérésben a beszerzési eljárás 
eredményes. 
A legkedvezőbb ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlattal az ANDEZIT Mély- és Magasépítő 
Korlátolt Felelősségű Társaság (3200 Gyöngyös, Vasút út 5) tette. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ANDEZIT Kft.-vel a szerződés megkötésére. 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
(Bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 

II. napirend A térítési díjról szóló rendelet módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A korábban megküldött anyaghoz képest a kiosztott anyagban annyi módosítás van, hogy nem 
csupán a térítési díj rendeletben történne módosítás, hanem a szociális rendeletben is. A délelőtt 
folyamán volt egy egyeztetés az élelmezésvezetővel a szociális étkeztetés igénybevételével 
kapcsolatban, mellyel kapcsolatos előterjesztést a rendelettervezet 1. § tartalmazza. A 2-5. § pedig 
a térítési díjak módosításával kapcsolatos javaslatot foglalja magában. Ez utóbbiról megkérem a 
gazdálkodási előadónkat, hogy adjon egy rövid tájékoztatót.  
 
(A módosított rendelettervezet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Havonta megtörténik a nyersanyagnormák felülvizsgálata. Ennek figyelembevételével, az 
élelmezés nettó nyersanyagköltségének alakulását vizsgálva kiderült, hogy az elmúlt 12 hónapban 
folyamatosan nyersanyagköltség norma túllépés keletkezett. A túllépés mértéke 6-9% között 
mozgott 2017. május 1. és 2018. április 30 között. Így a nettó túllépés összege közel 1 millió forint, 
melynek finanszírozása az önkormányzatot terhelte. A további többletfinanszírozás elkerülése 
érdekében a nyersanyag normák felülvizsgálata elkerülhetetlen. Figyelembe vettük továbbá a 
minőségi élelmiszerek árának emelkedését, és mindezen tényezőket tekintve, az előterjesztésben 
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egy 10 %-os nyersanyagköltség norma emelést, és ezzel együtt 10%-os térítési díj emelést 
javasolunk. Ezenkívül a térítési díjak beszedésének módja is változna szeptember 1-jétől, mivel a 
gyermekétkeztetés készpénzben történő befizetése nehézkes és nagy energiákat vesz el az 
élelmezésvezető munkájától, javasoljuk, hogy a gyermekek étkezését is csekken vagy átutalással 
lehessen befizetni. Ez már jól bevált a szociális étkeztetés esetében. Sajnos elmondható, hogy a 
fizetési kedv változó, és lesznek majd olyan esetek, ahol nem lesz jó a csekkes befizetés, de nem 
fizetés esetén fizetési felszólítást kell alkalmazni. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm szépen. Az előterjesztésben szereplő változtatások szeptember 1-jétől lennének 
hatályosak. Van-e kérdés? 
 
Jenei Károly:  
A friss zöldség és gyümölcs árának emelkedése miatt elképzelhető, hogy ez a díjemelkedés nem is 
lesz elég. Ezzel kapcsolatban nem lehetne megpróbálni azt, hogy helyi termelők szállítsák be az 
idénytermékeket?  
 
Szecskő Zsolt: 
Meg lehetne hirdetni a helyi gazdák között, hogy ki milyen gyümölccsel, zöldséggel tudná ellátni a 
konyhát. Természetesen ehhez az is hozzátartozik, hogy a konyha részéről legyen befogadó kedv. 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Sok tényezőnek kell megfelelni hozzá. Például legyen őstermelői igazolványa. Ezenkívül tudja 
vállalni azt, hogy folyamatosan friss termékkel látja el a konyhát. Sajnos előfordulhat, hogy ha 
egy-egy nagyobb beszállítóval állunk szerződésben, lemondja a beszállítást, ha az idényárut más 
termelőtől szerezzük be. A minőséget egész évben hozni kell, nem csupán az idényáruk esetében. 
Az a tapasztalat, hogy az őstermelők csak 1-2 esetben tudnak hozni, így viszont nagy az esély arra, 
hogy elveszítjük a jó beszállítót, aki egész évben tudja szállítani az árut.  
 
Nagy Károly:  
Le kell jönni szombatonként a piacra és meg kell nézni a termelőket és a kínálatot.  
 
Szecskő Tiborné: 
Én is úgy gondolom, hogy szezonális gyümölccsel, zöldséggel megoldható lenne, de a folyamatos 
ellátást nem tudják biztosítani a helyi termelők. 
 
Jenei Károly:  
Van néhány önkormányzat, ahol a szociális kertészet megtermeli a konyha számára szükséges 
árukat, de ők is csak kiegészítésként termelnek.  
 
Szecskő Zsolt: 
Minden csak szervezés kérdése. Tudni kell, hogy a faluban ki mit termel, kitől mit lehet 
beszerezni.  
 
Nagy Károly:  
Azt javaslom, hogy az óvoda igazgatója vizsgálja meg azt a lehetőséget, hogy mennyiben lehet azt 
megoldani, helyi gazdáktól vegye a konyha a termékeket. A rendelettervezet első részében 
található módosításokat az élelmezésvezető által felvetett problémák miatt javasoljuk 
megtárgyalni. A délelőtt folyamán ültünk le átbeszélni a szociális étkeztetést igénylők körében 
felmerülő gondokat, mely szerint vannak, akik nem rendszeresen, hanem kifejezetten 
rendszertelenül kérik az ellátást. Ezen a héten csak kedden, a következő héten csütörtökön stb. Ez 
pedig már annyira átláthatatlan, hogy komoly fennakadásokat okoz a folyamatos 
munkavégzésben. A rendelettervezetben található javaslat az, hogy hétfő kivételével – amikor még 
maradhat a hétvégéről ebéd – valamennyi munkanapon vinni kellene az ebédet. Ez a 
munkavégzést is elősegíti, illetve a nyersanyagrendelést is biztosabbá teszi. A környékbeli 
falvakban nem folytatják a nálunk fennálló gyakorlatot és nem engedélyezik a rendszertelen 
igénybevételt.  
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Szecskő Tiborné: 
Sokkal kiszámíthatóbb lenne a nyersanyag megrendelése. 
 
Csontos József:  
Az ebéd minőségével kapcsolatban nem merült fel panasz? 
 
Szecskő Tiborné: 
Kormányrendelet írja elő, hogy mit milyen mennyiségben tehetünk az ételbe, a sót például 
fokozatosan kell lecsökkenteni a nullára. Ennek ellenére panasz nem érkezett hozzánk az étel 
minőségét illetően.  
 
Nagy Károly:  
Az önkormányzathoz sem érkeztek kifogások. A rendelettervezet továbbá tartalmazza azt is, hogy 
amennyiben huzamosabb ideig nem kéri az ellátott az étkezést, előző hét szerda 16 óráig 
mindenképpen jelentse be az ellátás szüneteltetését.  
 
Szecskő Zsolt: 
És amennyiben nem mondja el, ki kell fizetnie az ebédet. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben elfogadható a kiosztott előterjesztés és nincs további kérdés vagy hozzászólás, kérem 
szavazzunk a rendelettervezetnek megfelelően! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2018. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete  

egyes szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendeletek módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 

 

III. napirend Indítványok, egyebek 

1./ Adatvédelemmel kapcsolatos költségekről 

 
Nagy Károly:  
Megkérem jegyző urat, tájékoztassa a képviselő-testületet az adatvédelemmel kapcsolatban 
felmerülő költségekről! 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Tisztelt Képviselő-testület! Májustól valamennyi közigazgatási szervnek meg kell felelnie a 
személyes adatok védelméről szóló uniós előírásoknak, amelynek teljesítése házon belül nem 
megoldható, külső szakembereket kell igénybe venni. Több céget kerestem meg árajánlat 
kérésével, azonban csak két ajánlat érkezett ennek a feladatnak az ellátására, feltehetően azért, 
mert a cégek már nagyon le vannak terhelve. Az idei és a jövő évi költségeket összevetve a 
beérkezett ajánlatok: az első esetében 2018. évre nettó 968.000.- forint, 2019. évre nettó 
780.000.- forintos árajánlat érkezett. A második esetben pedig 2018. évre nettó 950.000.- forint, 
2019. évre viszont nettó 1.080.000.- forint az ajánlatban szereplő összeg.  
 
Szecskő Zsolt: 
És mi lenne a külsős cég feladata? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A személyes adatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátásán belül szabályzatok, eljárásrendek 
kidolgozása, a személyes adatvagyon feltárása, hogy milyen típusú adatokat kezel az 
önkormányzat és intézményei, különböző adatvédelemmel kapcsolatos űrlapok és kérdőívek 
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megszerkesztése, adatvédelmi tájékoztatási terv elkészítése, valamint adatvédelmi tisztviselői 
szolgáltatás ellátása, melynek meglétét a nemzeti adatvédelmi és információbiztonsági hatósághoz 
kötelezően le kell jelenteni. 
 
Jenei Károly:  
Úgy gondolom, hogy 100 önkormányzatból 99 esetben ugyanazok az adatvédelmi eljárások 
vannak. Miért kell mind a 100 önkormányzatnál ezt megcsinálni, ha a cég maga is csak a benne 
szereplő neveket módosítja. A másik felvetésem pedig, mi történik abban az esetben, ha egy adott 
önkormányzat forráshiány miatt nem tud eleget tenni a jogszabályi kötelezettségének? Az állam 
ilyen esetben forrást is biztosít a feladatellátáshoz? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Úgy tűnik, jogalkotói szinten is realizálódott, hogy a feladat végrehajtása meglehetősen nehézkes, 
ezért elsősorban figyelmeztetésben részesítik a mulasztó közigazgatási szervet, és csak ezt 
követően kerül sor pénzbüntetés kiszabására.  
 
Szecskő Zsolt: 
Mivel anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé nagyobb összegű szereződések megkötését, javaslom, 
hogy várjunk a végrehajtással. 
 
Nagy Károly:  
Hasonló kérdések fogalmazódtak meg bennem is és amennyiben nincs más javaslat, várni fogunk 
arra, hogy konkretizálja az állam a feladatellátás megvalósításának mikéntjét.  

A tájékoztatást a képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

 

2./ Augusztus 20-i rendezvény támogatása 

 
Nagy Károly:  
Augusztus 20-án a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület, feltehetően a 
Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesülettel közösen, rendezvényt szervez a Múzeum udvarára. Szóbeli 
kérvény érkezett azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat támogatásban részesítse ezt a 
rendezvényt. A rendezvényen egy hagyományos lakodalom kerülne bemutatásra, legutolsó 
információm szerint, a templomi esküvő igazi, valós esküvő lenne. A konyhát már megkeresték 
azzal kapcsolatban, hogy 200 főre főzzenek vacsorát, ennek – amennyiben az óvoda igazgatója és 
a szakács beleegyezik – nem látom akadályát. 
 
Jenei Károly:  
Úgy gondolom, mivel csak szóban keresték meg az önkormányzatot és több, ellentétes információ 
is szárnyra kelt a rendezvényen kötendő esküvő valós vagy megrendezett voltát illetően, nem 
egyértelmű az esemény. 
 
Ludányi Ferenc: 
Úgy tűnik, mintha egy magánesküvőt finanszírozna meg az önkormányzat. 
 
Szecskő Tiborné: 
Számomra is új az információ, hogy egy tényleges esküvő lesz lebonyolítva. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ebbe nem kellene az önkormányzatnak beavatkozni. 
 
Jenei Károly:  
Arról nem is beszélve, hogy elsőként a konyhát keresték meg, ahelyett, hogy annak fenntartójával 
beszéltek volna. 
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Nagy Károly:  
Rögtön ezt követően kerestek meg engem, és én nem látom akadályát, amennyiben a konyhások 
feladataik elvégzése mellett meg tudják szervezni a rendezvényre való főzést is.  
 
Szecskő Tiborné: 
Viszont ez úgy tűnik, mintha egy családi esemény lenne. 
 
Szecskő Zsolt: 
Amennyiben falurendezvényt szeretnének szervezni, jó lenne, ha hamarabb szólnának az 
önkormányzatnak, részletes programtervvel. Arról nem is beszélve, hogy hogyan vállaljon 
felelősséget az önkormányzat egy olyan rendezvényért, amiről semmilyen információt nem 
tudunk.  
 
Jenei Károly:  
Ha támogatjuk, lavinát indítanánk el. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy rövid időn belül mások 
is megkeresnek minket, hogy a családban megtartandó esküvőhöz nyújtson támogatást az 
önkormányzat.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Év elején a civil szervezetek támogatását a testület ahhoz köti, hogy a támogatandó eseményt az 
éves programban szerepeltetni kell. Jelenleg ez a rendezvény nem szerepel az éves 
programunkban.  
 
Nagy Károly:  
Ezek szerint a javaslat az, hogy az önkormányzat képviselő-testülete, megfelelő információ 
hiányában, ne támogassa az egyesület által megszervezendő rendezvényt? 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
határozathozatal nélkül a javaslatot elfogadta. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A múzeum falának kérdésében milyen döntés született? 
 
Jenei Károly:  
Statikai vizsgálatok nélkül nem javaslom a munkálatok megkezdését. 
 
Nagy Károly:  
Amikor kint voltunk a helyszínen volt velünk szakember. Az ő tanácsára mértük fel azt, hogy 
három méter mélyen meg lenne bontva a fal, amelynek helyére könnyűszerkezetes fal kerülne. 
Sajnos öreg házak esetében nem lehet azt megmondani, hogy a bontás következtében még milyen 
további javításokra lesz szükség. Jelenleg ott tartunk, hogy vagy elkezdjük a javítást, vagy úgy 
marad, és előbb-utóbb ledől. Ha gondolja a testület, ismét árajánlatot kérünk be, és amennyiben 
beérkezik, szavazunk a kérdésről! 
 

3./ A téli rezsicsökkentés végrehajtása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Feltételezem mindenki hallotta, hogy a nem gázzal fűtők esetében is kiterjesztette a kormány a 
12.000.- forintos támogatást. Ez azt jelenti, hogy aki nem részesült a gáztámogatásban, ő is 
kaphat 12.000.- forint értékű fát vagy szenet. A csavar a történetben, hogy nem tudjuk, hogy ki 
fogja fedezni a szállítási költségeket. Az önkormányzat, vagy ki fogjuk számlázni az igénylő felé? A 
kb. 3 mázsányi fára az utóbbi esetben rá lehet fizetni további 2.000.- forint szállítási költséget.  
 
Szecskő Zsolt: 
Tehát ez nem pénzbeli juttatás? 
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Dr. Jakab Csaba:  
Nem.  
 
Csontos József:  
Az igénylőnek számlával kell bizonyítania, hogy megvásárolta a téli tüzelőt? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nem. Az önkormányzat egyelőre koordinálja az igényfelmérést.  
 
Csontos József:  
Az igénylő nem szállíthatja el önállóan? 
 
Nagy Károly:  
Ez is megoldható, de ide is ide kell valahogyan szállítani a fát! Még nem tudjuk, hogy az 
önkormányzatnak milyen szerepe lesz ezzel kapcsolatban, illetve milyen költségek merülnek majd 
fel. Egyelőre tájékoztatásként hoztam föl a témát, hogy mindenki tudja, mi előtt állunk. 
 

4./ Közvilágítási közszolgáltatási szerződés 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A közvilágítási szolgáltatási szerződésben szereplő 336 db lámpatest mellé további 8 db került 
felszerelésre. Ezzel azonban átléptük a közbeszerzési értékhatárt, ezért a szerződés módosítására, 
tehát a 8 db lámpa üzemeltetésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.  
 
Nagy Károly:  
Véleményem szerint erre a témára szeptemberben térjünk vissza.  
 
A képviselő-testület a polgármester javaslatát határozathozatal nélkül tudomásul 
vette. 
 

5./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására 
pályázat benyújtásáról 

 
Nagy Károly:  
A korábbi évekhez hasonlóan idén is pályázatot lehet beadni szociális célú tűzifa támogatásra. 
Javaslom, hogy adjuk be. 
 
Szecskő Zsolt: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság nevében támogatom.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további hozzászólás, kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, 
hogy az önkormányzat kemény lombostűzifa igénylése során 1000 Ft+ÁFA/erdei m3 önereje, 
127000 Ft, valamint a tűzifa szállítási költsége saját forrásként az Önkormányzat költségvetésében 
rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 




